ព័ត៌មានស្តព
ី ីទដ្ឋ
ិ ា ការអាល្លម
ឺ ៉ង់
(ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧)
តាមច្បាប់ ជនបរទេសទាំងអស់ត្រូវមានេិដ្ឋាការអាល្លឺម៉ង់សាំរាប់ ការស្នាក់ ទៅទល្ើសពី ៣ខែ ឬសាំរាប់ការស្នាក់ទៅទ ើមបី
ទ្វើការទៅត្បទេសអាល្លឺម៉ង់ ។ ច្បាំ ទ

ោះជនជារិ សហភាពអឺ រប
៉៉ុ និ ងរាំបន់ ទស ក
ា ិច្បចអឺរប
៉៉ុ ត្ពមទាំងជនជារិសីស
វ ត្រូវបាន

ទល្ើកខល្ង ។ ជនជារិអូស្ត្ស្នាល្ី កាណាដ្ឋ អ៉ុី ស្រស្នខអល្ ជប៉៉ុ ន នូ ខវ ៉ល្ទហេឡង់ ស្នធារណរ ក
ា ូ ទរ ៉ សហរ អា
ា ទមរ ិក ត្រូវ
មានច្បាប់អន៉ុញ្ញារិ ស្នាក់ ទៅណាមួយ ទហើយអាច្បនឹ ងត្រូវទេសួររកទពល្ច្បូល្ត្បទេសអាល្លឺម៉ង់ ។ ពល្រ ាននត្បទេស
ទាំងឡាយទសេងទេៀរ ខ ល្មានបាំណងច្បូល្ទៅត្បទេសអាល្លឺម៉ង់ទ ើមបីស្នាក់ ទៅ ូច្បទរៀបរាប់ ខាងទល្ើ ត្រូវដ្ឋក់
ទសាើស៉ុាំេិដ្ឋាការម៉ុនទពល្ទ្វើ ាំ ទណើរច្បូល្ទៅត្បទេសអាល្លឺម៉ង់ ។

កយ

កយទសាើស៉ុាំេិដ្ឋាការត្រូវបានពិនិរយនិង សាំទរច្បទដ្ឋយ

អាជាា្រជនបរទេសអាល្លឺម៉ង់ ឧទហរណ៍ អាជាា្រជនបរទេសទៅកខនលងខ ល្អាកដ្ឋក់

កយទសាើស៉ុាំមានបាំណងទៅ

ស្នាក់ ទៅ ។
មានខរអាករស់ទៅកា៉ុងត្ពោះរាជាណាច្បត្កកមព៉ុជាប៉៉ុ ទណាណោះទេ ខ ល្អាច្បដ្ឋក់

កយទសាើស៉ុាំេិដ្ឋាការទនោះ ទៅឯស្នានេូរ

អាល្លឺម៉ង់ត្បចាំេីត្កុងភ្ាាំទពញ ។

ការដ្ឋក់ពាកយសស្នស្
ើ ទ
ាំ ទ ដ្ឋ
ិ ា ការ
អាកទសាើស៉ុាំត្រូវមកដ្ឋក់

កយទដ្ឋយផ្ទាល្់ែួន
ល ។ ឯកស្នរខ ល្ត្រូវភាាប់មកជាមួយនិង

កយទសាើស៉ុាំ សូមអានការទរៀបរាប់

តាមត្បទភ្េេិដ្ឋាការនិមួយៗ ូ ច្បខាងទត្កាម ។

អាកទសាើស៉ុាំជាអនិរិជនត្រូវបង្ហាញសាំប៉ុត្រកាំ ទណើរ ទហើយច្បាំ ទ

ោះអាកទសាើស៉ុាំខ ល្មានអាយ៉ុរិច្បជាង ១៦ឆ្ាាំត្រូវមាន ល្ិែិរ

អន៉ុ ញ្ញារិពីមាតាបិ តា ឬអាកអាណាពាបាល្ ។
តម្មលទដ្ឋ
ិ ា ការៈ េិ ដ្ឋាការសាំរាប់ ត្បទេសអាល្លឺម៉ង់មានរនមល 75 អឺ រ ៉ូ ។ អាច្បមានករណីទល្ើកខល្ង ។ រនមលទនោះត្រូវបង់ជា
៉ុ ល្លលរអាទមរ ិក និងជាស្នច្ប់ ត្បាក់ ទៅទពល្ទល្លកអាកដ្ឋក់

កយទសាើស៉ុាំ ទហើយមិ នអាច្ប កយកវ ិញបានទេ ។

សមា៉ងសធ្វកា
ើ រស្ាំរាប់ទដ្ឋ
ិ ា ការ េឺ នងៃច្បនា័ ព៉ុ្ និង ស៉ុត្ក ពី ទមា៉ ង ៨.៣០ នាេី

ល្់ទមា៉ ង ១១.៣០នាេី ត្ពឹក ។ អាកដ្ឋក់

កយស៉ុាំេិដ្ឋាការត្រូវដ្ឋក់ការណារ់ជួប តាមរយៈ online កា៉ុងទេហេាំព័ររបស់ស្នានេូរជាម៉ុនសិន ទេើបអាច្បមក ដ្ឋក់
កយទសាើស៉ុាំបាន ។

តម្មូវការស្ាំរាប់ទដ្ឋ
ិ ា ការនិស្ស ិត
េិ ដ្ឋាការសាំរាប់និសេិរមានពី រត្បទភ្េ ៖

១. ទិដ្ឋាការនិស្ស ិត សាំរាប់អាកខ ល្បានដ្ឋក់

កយទសាើស៉ុាំទរៀនទៅឯសកល្វ ិេាល្័យណាមួយកា៉ុងត្បទេសអាល្លឺម៉ង់

ទហើយ បានេេួ ល្ល្ិែិរបញ្ញ
ា ក់ពីសកល្វ ិេាល្័យមកវ ិញថា បានេេួល្

កយស៉ុាំច្បូល្ទរៀនទនាោះរួច្បទហើយ ។

២. ទិដ្ឋាការស្ាំរាប់សៅសរៀនភាសា េឺ សាំរាប់អាកខ ល្មានបាំ ណងទៅទរៀនភាស្នទៅឯត្បទេសអាល្លឺម៉ង់ ។
សាំគាល្់៖ េិដ្ឋាការសាំរាប់ ទៅទរៀនភាស្ន មិនអាច្បបដូរទៅជាេិដ្ឋាការនិសេិរទៅឯត្បទេសអាល្លឺម៉ង់បានទេ ។

ូ ទច្បាោះទបើ

ទល្លកអាកច្បង់ ទរៀនកា៉ុងសកល្វ ិេាស្នល្័យណាមួយភាលម បនាាប់ពីទល្លកអាកបានបញ្ចប់ វេគភាស្ន សូមទល្លក អាកដ្ឋក់

កយទសាើស៉ុាំេិដ្ឋាការនិសេិរនាទពល្ឥឡូវទនោះខរមដង (េិដ្ឋាការទនោះអាច្បទត្បើការបានទាំង វេគភាស្ន និងទរៀនទៅ សកល្

វ ិេាល្័យ) ។ ទបើមិន ូ ទចាោះទេ ទល្លកអាកត្រូវត្រឡប់ មកត្បទេសកមព៉ុជាវ ិញសិន បនាាប់ពីបញ្ចប់ វេគភាស្នរួច្ប ទហើយត្រូវ
ដ្ឋក់

កយទសាើស៉ុាំេិដ្ឋាការនិសេិរមដង ។

បខនាមពី ទល្ើរត្មូវការេូ ទៅខ ល្ទរៀបរាប់ខាងទត្កាម សូមដ្ឋក់ ឯកស្នរសាំរាប់ច្បាំណ៉ុច្បទល្ែ ២ ល្់៩ នូ វច្បាប់ ទ ើម១ច្បាប់
និងឯកស្នរងរច្បមលង២ច្បាប់ ៖
1.

កយទសាើស៉ុាំេិដ្ឋាការខ ល្បាំទពញរួច្បច្បាំនួន ២ច្បាប់ និ ងរូបងរ ងរងមីខបបសាំរាប់ ល្ិែិរឆ្លងខ ននិ ង ទ

ើញ ភ្ិន

ភាេច្បាស់េាំហាំ ៣៥x៤៥ មីល្ីខល ម៉ ត្រ ច្បាំនួន៣សនលឹក ។
2.

ល្ិែិរឆ្លងខ នខ ល្មានស៉ុពល្ភាពយ៉ ងរិច្ប ៦ខែ ។

3.

ល្ិែិរពីសកល្វ ិេាល្័យអាល្លឺម៉ង់ណាមួយ បញ្ញ
ា ក់ពីការយល្់ត្ពមឲ្យច្បូ ល្ទរៀន/ ល្ិែិរបញ្ញ
ា ក់ពីការច្ប៉ុោះ ទ្មោះ

ច្បូ ល្ទរៀនភាស្ន ។
4.

សញ្ញាប័ ត្របញ្ចប់ ការសិកាខ ល្អាច្បឲ្យទល្លកអាកច្បូល្ទរៀនថាាក់សកល្វ ិេាល្័យទៅឯត្បទេសអាល្លឺម៉ង់បាន

(ឬសញ្ញាប័ ត្រទសមើ) ល្ិែិរបញ្ញ
ា ក់ពីអាជាា្រអាល្លឺម៉ង់ េេួ ល្ស្នគល្់សញ្ញាប័ ត្រ ។
5.
6.

សញ្ញាប័ ត្របញ្ចប់ ថាាក់សកល្វ ិេាល្័យ/ ប័ណណសាំគាល្់ែួននិ
ល
សេិរ (ត្បសិនទបើ មាន) ។

សញ្ាប័ត្រភាស្នអាល្លឺម៉ង់ ឬល្ិែិរេេួ ល្ឲ្យច្បូ ល្ទរៀនវេគភាស្នអាល្លឺម៉ង់ក៉ុងត្បទេសអាល្ល
ា
ឺម៉ង់ (យ៉ ងរិច្ប២០

ទមា៉ ងកា៉ុងមួ យអាេិ រយ) ។ សូមត្ជាបថា ទល្លកអាកនឹ ងត្រូវទ្វើទរសាភាស្នអាល្លឺម៉ង់ ត្បសិនទបើ វេគសិកាទៅ េី ទនាោះជា
ភាស្នអាល្លឺម៉ង់ (ទទោះបី ទរៀនជាខសាកក៏ ទដ្ឋយ) ។
7.

ឯកស្នរបង្ហាញពី ហិរញ្ា វរា៉ុសាំរាប់ រយៈទពល្សិកាទៅេី ទនាោះ ូ ច្បជាល្ិែិរអាហារូបករណ៍, ទសៀវទៅ្នាគារ

បច្បច៉ុបបនា, ល្ិែិរ្នាគារបញ្ញ
ា ក់ពីេឹកត្បាក់ ខ ល្មានឬត្បាក់រមកល្់បច្បច៉ុបបនា, ល្ិែិរធានាពីមាតាបិតាថាជួយ ទច្បញល្៉ុយ
, ល្ិែិរធានាឧបរាមភជាសលូវការ (Verpflichtungserklaerung) (សូមទត្រៀមត្បាក់ច្បាំណាយច្បាំនួន ៦៥៩អឺ រស
៉ូ ាំរាប់មួយខែ)
8.

ល្ិែិរអន៉ុ ញ្ញារិច្បាប់ឲ្យសាំរាកពីកខនលងទ្វើការ(ត្បសិនទបើ ជាអាកទ្វើការ)

9.

ល្ិែិរធានារា៉ ប់ រងស៉ុែភាព

10.

ល្ិែិរ Motivation Letter ខ ល្ពនយល្់អាំពីមូល្ទហរ៉ុ ទៅសិកា/ទរៀនភាស្នទៅត្បទេសអាល្លឺម៉ង់

ឯកស្នរទាំងអស់ត្រូវសដល្់ជាភាស្នអង់ ទេលស ឬអាល្លឺម៉ង់ ។ ស្នានេូរអាច្បនឹងរត្មូវឲ្យទល្លកអាករកឯកស្នរបខនាម ទសេង
ទេៀរ តាមករណីនិមួយៗ ។
រយៈទពល្ ាំទណើរការៈ េិដ្ឋាការនិសេិរត្រូវទត្បើ ទពល្ទ្វើការជាេូ ទៅច្បាំនួន ពី៤ទៅ៦សបាដហ៍ ។
ទិដ្ឋាការស្ាំរាប់អ្នកវិទាសាស្រស្ត ឬ អ្នកជាប់អាហារ ូបករណ៍
ទ ើ មបីដ្ឋក់

កយស៉ុាំេិដ្ឋាការទៅទ្វើការស្រស្នវត្ជាវ ឬសិកាថាាក់បណិឌ រ អន៉ុបណិឌ រ ទៅឯត្បទេសអាល្លឺម៉ង់ សាំរាប់ រយៈ

ទពល្ទត្ច្បើនជាង៩០នងៃ សូមទល្លកអាកភាាប់មកជាមួយនូ វឯកស្នរ ូច្បខាងទត្កាមទនោះ ទាំងច្បាប់ ទ ើម និងច្បាប់ងរច្បមលង
ច្បាំនួន២ច្បាប់ ទសេងទេៀរ ៖
1.

កយទសាើស៉ុាំេិដ្ឋាការខ ល្បាំទពញរួច្បច្បាំនួន ២ច្បាប់ និ ងរូបងរ ងរងមីខបបសាំរាប់ ល្ិែិរឆ្លងខ ននិ ង ទ

ើញភ្ិ ន

ភាេច្បាស់ េាំ ហាំ ៣៥x៤៥ មី ល្ីខល ម៉ ត្រ ច្បាំនួន៣សនលឹក ។
2.

ល្ិែិរឆ្លងខ នខ ល្មានស៉ុពល្ភាពយ៉ ងរិច្ប ៦ខែ ។

3.

ល្ិែិរអទញ្ាើញពីសកល្វ ិេាល្័យ ឬ អងគការស្រស្នវត្ជាវអាល្លឺម៉ង់ទដ្ឋយល្ាំអិរព័រ៌មានអាំពីរយៈ ទពល្ស្នាក់ ទៅ

និងសកមមភាពខ ល្ត្រូវទ្វើ ។
4.
5.

ល្ិែិរពីកខនលងទ្វើការបញ្ូា នអាកទសាើស៉ុាំទៅសិកា ឬ សញ្ញាបត្រ័សិកាខ ល្មាន

ឯកស្នរបង្ហាញពី សមរាភាពហិរញ្ា វរា៉ុសាំរាប់ រយៈទពល្ទល្លកអាកស្នាក់ ទៅទរៀនេី ទនាោះ

ូច្បជា ល្ិែិរសដល្់អាហា

រូបករណ៍ ទសៀវទៅ្នាគារបច្បច៉ុបបនា ល្ិែិរ្នាគារបញ្ញ
ា ក់ពីេឹកត្បាក់ ខ ល្ មាន ឬត្បាក់រមកល្់បច្បច៉ុបបនា (សូមទត្រៀម
ត្បាក់ច្បាំណាយច្បាំនួន ៦៥៩អឺរស
៉ូ ាំរាប់មួយខែ)
ឯកស្នរទាំងអស់ត្រូវសដល្់ជាភាស្នអង់ ទេលស ឬអាល្លឺម៉ង់ ។ ស្នានេូរអាច្បនឹងរត្មូវឲ្យទល្លកអាករកឯកស្នរបខនាមទសេង
ទេៀរ តាមករណីនិមួយៗ ។

ត្បសិនទបើ ទល្លកអាកមានខសនការទៅស្នាក់ ទៅសិកាស្រស្នវត្ជាវខរត្រឹម ៩០នងៃ ទល្លកអាកត្រូវដ្ឋក់

កយស៉ុាំេិដ្ឋាការ រយៈ

ទពល្ែលីមួយច្បាប់ និ ងឯកស្នរ ូច្បទរៀបរាប់ខាងទល្ើមួយច្បាប់ រួមទាំងល្ិែិរធានារា៉ ប់ រងស៉ុែភាពមួ យច្បាប់ សងខ រ។
រយៈទពល្ ាំទណើរការៈ េិដ្ឋាការសាំរាប់ ទៅទរៀននិងស្រស្នវត្ជាវទនោះ ត្រូវទត្បើ ទពល្ទ្វើការជាេូ ទៅច្បាំ នួនពី៣ទៅ៤សបាដហ៍ ។
ទិដ្ឋាការស្ាំរាប់សៅរស្់សៅជាមួយម្រួសារ
បខនាមពី ទល្ើរត្មូវការេូ ទៅខ ល្ទរៀបរាប់ខាងទត្កាម សូមទល្លកអាកដ្ឋក់ឯកស្នរសាំរាប់ ច្បាំណ៉ុច្បទល្ែ ២ ល្់៣ នូ វច្បាប់
ទ ើ ម១ច្បាប់ ត្ពមទាំងច្បាប់ងរច្បមលងច្បាំ នួន ២ច្បាប់ ។ ឯកស្នរជាភាស្នខែមរ ត្រូវបកបកខត្បជាភាស្ន អាល្លឺម៉ង់។ ស្នាន
េូរអាច្បនឹងរត្មូវឲ្យទល្លកអាករកឯកស្នរបខនាមទសេងទេៀរ តាមករណីនិមួយៗ ៖
១.

កយទសាើស៉ុាំេិដ្ឋាការខ ល្បាំ ទពញរួច្បច្បាំ នួន ២ច្បាប់ និងរូបងរ ងរងមីខបបសាំរាប់ ល្ិែិរឆ្លងខ ន

និងទ

ើញ

ភ្ិន

ភាេច្បាស់េាំហាំ ៣៥x៤៥ មីល្ីខល ម៉ ត្រ ច្បាំនួន៣សនលឹក។
២. ល្ិែិរឆ្លងខ នខ ល្មានស៉ុពល្ភាពយ៉ ងរិ ច្ប ៦ខែ ។ ច្បាំ ទ
៣. េិដ្ឋាការទៅរស់ទៅជាមួយត្េួស្នរ

ោះអាកមិនខមនជនជារិកមព៉ុជា ត្រូវមានេិដ្ឋាការ កមព៉ុជា ។

សូមត្ជាបថា ស្នានេូរមិនបានទ្វើការបញ្ញ
ា ក់ សាំប៉ុត្រកាំទណើរកមព៉ុជានិងឯកស្នរអត្តាន៉ុកូល្ដ្ឋានកមព៉ុជាតាាំងពី យូរមក
ទហើយ ។

ូ ទច្បាោះទហើយ ទេនឹងអាច្បត្រូវស្រស្នវត្ជាវរកភាពត្រឹ មត្រូវននឯកស្នរទាំងទនាោះជាចាំបាច្ប់ ទៅទពល្ទល្លកអាកដ្ឋក់

កយស៉ុាំេិដ្ឋាការទៅរស់ទៅជាមួយត្េួស្នរ។
1.

សូមទល្លកអាកភាាប់ មកនូ វឯកស្នរ ូច្បខាងទត្កាមទនោះ៖

ច្បាប់ ទ ើមននសាំប៉ុត្រកាំ ទណើរ និងសាំប៉ុត្រអា

ហ៍ពិ

ហ៍របស់ទល្លកអាក រួមទាំងច្បាប់ បកខត្ប ទដ្ឋយមានត្តាពី

ត្កុមហ៉ុនបកខត្ប ទហើយសូមងរច្បមលងឯកស្នរទាំងអស់ទនាោះច្បាំ នួន២ច្បាប់ មកសង ។
2.

ច្បាប់ ទ ើមននសាំប៉ុត្រអា

ហ៍ពិ

ហ៍និង ីកាខល្ងល្ោះននអា

ហ៍ពិ

ហ៍ម៉ុន (ទបើមាន) រួមទាំងច្បាប់បកខត្ប

ទដ្ឋយមានត្តាពី ត្កុមហ៉ុនបកខត្ប ទហើយសូមងរច្បមលងឯកស្នរទាំងអស់ ទនាោះច្បាំនួន២ច្បាប់មកសង ។
3.

រាយនាមអាកស្នគល្់ច្បាំនួន៥នាក់ ទៅកមព៉ុជា រួមទាំងអាស័យដ្ឋាននិងទល្ែេូ រសពា័េាំនាក់េាំនង

ឯកស្នរច្បាប់ ទ ើមទាំងអស់នឹងត្រូវសដល្់ជូនទល្លកអាកវ ិញ ទៅទពល្ ាំ ទណើរការស្រស្នវត្ជាវរកភាពត្រឹមត្រូវនន

ឯក

ស្នរទាំងទនាោះត្រូវបានបញ្ចប់ ។ រនមលននការស្រស្នវត្ជាវទនាោះ េឺ ត្បខហល្

កយ

១០០ អឺ រ ៉ូ កា៉ុងមួយឯកស្នរ ។ អាកដ្ឋក់

ស៉ុាំេិដ្ឋាការជាអាកទច្បញនងលទនោះ ។ កនត្មត្េប់យ៉ងទាំងអស់ត្រូវបង់មកស្នានេូរជាស្នច្ប់ ត្បាក់ និងជា ៉ុល្លលរអាទមរ ិក ។
៣.១. ត្បសិនទបើ ទល្លកអាកមានបាំណងច្បង់ ទៅរស់ទៅជាមួយស្នវម៉ុី /ភ្រ ិយ កា៉ុងត្បទេសអាល្លឺម៉ង់ សូមភាាប់ មក ជាមួយនូ វ
សាំប៉ុត្រកាំ ទណើរ ទសៀវទៅត្េួស្នរ និ ង សាំប៉ុត្រអា

ហ៍ពិ

ហ៍របស់ទល្លកអាក ច្បាប់ងរច្បមលងនន ល្ិែិរឆ្លងខ នអាល្លឺម៉ង់

ឬ េិដ្ឋាការស្នាក់ ទៅអាល្លឺម៉ង់របស់ស្នវម៉ុី /ភ្រ ិយ េិដ្ឋាការកមព៉ុជាខ ល្បញ្ញ
ា ក់ថា ស្នវម៉ុី /ភ្រ ិយរបស់ទល្លកអាកបានមក
ទល្ងកមព៉ុជានិងឯកស្នរបញ្ញ
ា ក់ពីត្បាក់ច្បាំណូល្របស់គារ់ ។
៣.២. េិដ្ឋាការទៅទរៀបការ

ត្បសិនទបើ ទល្លកអាកមានបាំណងទៅទរៀបការទៅឯត្បទេសអាល្លឺម៉ង់ សូមភាាប់ មកជាមួយនូ វល្ិែិររបស់ ការ ិយល្័យច្ប៉ុ ោះ
បញ្ាីការអាល្លឺម៉ង់សីព
ដ ីការច្ប៉ុោះទ្មោះទរៀបអា

ហ៍ពិ

ហ៍របស់ល្លកអាកទៅេី ទនាោះ

ល្ិែិរអទញ្ាើញរបស់េូ

ណឹដ ងទល្លកអាកទដ្ឋយមានបញ្ញ
ា ក់អាស័យដ្ឋានខ ល្ទល្លកអាកនឹ ងទៅរស់ទៅជាមួ យ
ស្នាក់ ទៅអាល្លឺម៉ង់របស់េូ ណឹដ ងទល្លកអាក ឬល្ិែិរឆ្លងខ នអាល្លឺម៉ង់ ត្ពមទាំង
របស់គារ់ សាំរាប់ការរស់ទៅ ។
ការទ្វើទរសានូវច្បាំ ទណោះ ឹងភាស្នអាល្លឺម៉ង់ (

ច្បាប់ងរច្បមលងននេិ ដ្ឋាការ

ឯកស្នរបង្ហាញពី ស្នានភាពហិរញ្ា វរា៉ុ

ក់ពនធ័នឹងច្បាំ ណ៉ុច្ប ៣.១ និង ៣.២)

ទយងតាមកាំ ខណេាំ រង់ច្បាប់រស់ទៅកាល្ពី នងៃេី២៨ ខែសីហា ឆ្ាាំ២០០៧ ស្នវមី /ភ្រ ិយជាជនជារិបរទេសខ ល្
ច្បង់ ទៅរស់ទៅកា៉ុងត្បទេសអាល្លឺម៉ង់ត្រូវទច្បោះភាស្នមូល្ដ្ឋានអាល្លឺម៉ង់ឲ្យទហើយទៅទពល្គារ់ដ្ឋក់

កយេិដ្ឋាការ

។ មូល្ទហរ៉ុ ទនាោះេឺ គារ់ ទច្បោះភាស្នអាល្លឺម៉ង់ស្នមញ្ាែលោះៗ ទេើបង្ហយស្រសួល្កា៉ុងការរស់ទៅត្បចាំនងៃទៅេី ទនាោះ។
ទគាល្បាំណងននច្បាប់ងី ទម នោះ េឺច្បង់ ជួយស្នវមី /ភ្រ ិយទាំងទនាោះទៅទពល្គារ់ច្បូល្ទរៀនភាស្ន និងបញ្ូច ល្ែលួនទៅ
កា៉ុងសងគមអាល្លឺម៉ង់ ។
ពួកគារ់ ត្រូវមានច្បាំ ទណោះ ឹងខសាកភាស្នអាល្លឺម៉ង់សញ្ញាប័ ត្រកាំ រ ិរ A1 ខ ល្ទច្បញឲ្យទដ្ឋយវ ិជាាស្នានណាមួយ

ខ ល្េេួល្ស្នគល្់ទដ្ឋយសមាេមអាកទ្វើទរសាភាស្នទៅអឺ រប
៉៉ុ (ALTE) និ ងមានប៉ុេគល្ិកកា៉ុងការ ិយល្័យ

ទៅ

កមព៉ុជា ។ ទៅត្បទេសកមព៉ុជាគារ់អាច្បទក់េងមជឈមណឌល្វបប្ម៌ អាល្លឺម៉ង់ ទៅMeta House ត្កុងភ្ាាំទពញ
ខ ល្មានទេហេាំព័រ www.germanclassesphnompenh.com ទ ើមបីទរៀននិងទ្វើទរសាភាស្នយកសញ្ញាបត្រ័ ។
៣.៣. ការទៅរស់ទៅជាមួយកូនមានសញ្ញ
ា រិ អាល្លឺម៉ង់
សូមភាាប់មកជាមួ យនូ វច្បាប់ ទ ើមនន សាំប៉ុត្រកាំ ទណើរនិងទសៀវទៅត្េួស្នររបស់ទល្លកអាក និងសាំប៉ុត្រកាំ ទណើរ របស់កូន
ឯកស្នរបញ្ញ
ា ក់ពីសញ្ញ
ា រិអាល្លឺម៉ង់របស់កូន ( ូច្បជាល្ិែិរឆ្លងខ នអាល្លឺម៉ង់របស់កូន ឬល្ិែិរ
ស្នគល្់បិរ៉ុភាព និង/ឬ សាំប៉ុត្រអា

ហ៍ពិ

ត្បកាសេេួ ល្

ហ៍) ឯកស្នរបង្ហាញពីសិេអា
ធ ណាពាបាល្ទល្ើកូន ។

៣.៤.ការទៅរស់ទៅជាមួ យឪព៉ុ កមាដយបរទេសទៅឯអាល្លឺម៉ង់
ត្បសិនទបើកូនមានបាំណងច្បង់ ទៅរស់ទៅជាមួ យឪព៉ុកមាដយទៅឯត្បទេសអាល្លឺម៉ង់ សូមភាាប់មកជាមួយនូ វ ច្បាប់ ទ ើម
ននសាំប៉ុត្រកាំ ទណើររបស់កូន េិ ដ្ឋាការអាល្លឺម៉ង់អន៉ុញ្ញារិឲ្យឪព៉ុកមាដយរស់ទៅេី ទនាោះ ឯកស្នរបង្ហាញ ពី សិេអា
ធ ណា
ពាបាល្ទល្ើកូន និងឯកស្នរបង្ហាញពី ស្នានភាពហិរញ្ា វរា៉ុរបស់គារ់ សាំរាប់ ការរស់ទៅ ។ សូមត្ជាបថា ទៅទពល្ ដ្ឋក់
កយស៉ុាំេិដ្ឋាការទេើ បអាច្បកាំណរ់អាយ៉ុកូនបាន ។

រយៈទពល្ ាំទណើរការៈ ជាេូទៅ ការង្ហរទនោះត្រូវទត្បើ ទពល្មិនទល្ើសពី ១២សបាដហ៍ ប៉៉ុ ខនាវាអាច្បខត្បត្បួល្តាមករណី
និមួយៗ ។
ទិដ្ឋាការស្ាំរាប់សៅសធ្វកា
ើ រ ឬទិដ្ឋាការរយៈសពល្ខវងសសសងសទៀត
បខនាមពី ទល្ើរត្មូវការេូ ទៅខ ល្ទរៀបរាប់ខាងទត្កាម សូមទល្លកអាកដ្ឋក់ឯកស្នរសាំរាប់ ច្បាំណ៉ុច្បទល្ែ ២ ល្់៥ នូ វច្បាប់
ទ ើម១ច្បាប់ ត្ពមទាំងច្បាប់ងរច្បមលងច្បាំនួន ២ច្បាប់ ។ ។ ឯកស្នរទាំងអស់ត្រូវដ្ឋក់ ជាភាស្នអង់ទេលស ឬ អាល្លម
ឺ ៉ង់ ។
ស្នានេូរអាច្បនឹងរត្មូវឲ្យទល្លកអាករកឯកស្នរបខនាមទសេងទេៀរ តាមករណីនិ មួយៗ ៖
1.

កយទសាើស៉ុាំេិដ្ឋាការខ ល្បាំទពញរួច្បច្បាំនួន ២ច្បាប់ និ ងរូបងរ ងរងមីខបបសាំរាប់ ល្ិែិរឆ្លងខ ននិ ង ទ

ើញភ្ិ ន

ភាេច្បាស់ េាំ ហាំ ៣៥x៤៥ មី ល្ីខល ម៉ ត្រ ច្បាំនួន ៣ សនលឹក ។
2.

ល្ិែិរឆ្លងខ នខ ល្មានស៉ុពល្ភាពយ៉ ងរិច្ប៦ខែ។ ច្បាំ ទ

ោះអាកមិនខមនជនជារិកមព៉ុជាត្រូវមានេិដ្ឋាការកមព៉ុជា

3.

កិច្បចសនាការង្ហរ និងឯកស្នរបង្ហាញពីបេពិ ទស្ន្ន៍ការង្ហរឬសិកា

ត្បសិនទបើ ទល្លកអាកមានបាំណងទៅទ្វើការជាច្ប៉ុងទៅទៅឯត្បទេសអាល្លឺម៉ង់ សូមភាាប់មកនូ វឯកស្នរបង្ហាញ ពី ការហវឹក
ហារ់ ទ្វើច្ប៉ុងទៅអស់រយៈទពល្យ៉ ងរិច្ប ៣ឆ្ាាំ ត្ពមទាំងសញ្ញាបត្រ័ ឬ ឯកស្នរបង្ហាញថាបានទ្វើ ច្ប៉ុ ងទៅអស់រយៈទពល្
៦ឆ្ាាំ ។
4.

ត្បសិនទបើ ទល្លកអាកមានបាំណងទៅហវឹកហវឺនខសាកម៉ុែរបរទៅអាល្លឺម៉ង់ កា៉ុងរយៈទពល្ទល្ើសពី ៣ខែ សូមភាាប់

មកជាមួយនូ វកិច្បចសនាជាមួ យត្កុមហ៉ុនអាល្លឺម៉ង់ និងកមមវ ិ្ីហឹក
វ ហវឺនយ៉ ងល្ាំអិរ ត្ពមទាំងល្ិែិរអទញ្ាើញ ពី ត្កុមហ៉ុន
អាល្លឺម៉ង់ ។
5.

ត្បសិនទបើ ទល្លកអាកមានបាំណងទៅទល្ងស្នច្ប់ញារិឬមិរាភ្កដ័ ទត្ច្បើនជាង៩០នងៃ សូមភាាប់មក ជាមួ យនូ វ ល្ិែិរ

អទញ្ាើញនិងធានា ឯកស្នរបង្ហាញពីស្នានភាពហិរញ្ា វរា៉ុសាំរាប់ការរស់ទៅ និងច្បាប់ងរច្បមលងនន ល្ិែិរឆ្លងខ នឬ
េិ ដ្ឋាការស្នាក់ ទៅរបស់ស្នច្ប់ ញារិឬមិ រភ្
ា កដ័ទនាោះ ។

រយៈទពល្ ាំទណើរការៈ ជាេូ ទៅ ការង្ហរទនោះត្រូវទត្បើ ទពល្មិនទល្ើសពី ១០សបាដហ៍ ប៉៉ុ ខនាវាអាច្បខត្បត្បួល្តាមករណី
និមួយៗ ។

